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NOTA OFICIAL 006/2018 – CE/SER/JOJUPS/DIV B 

 
O Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Coordenação de Esporte, 
Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais: 
 
DIVULGA:  
 

1. Correção no texto do Regulamento Geral da Competição: 

 
Art. 28. As modalidades esportivas que serão disputadas no 31º Jogos da Juventude do Paraná Divisão 
B, com o respectivo número máximo de atletas permitido por modalidade e sexo, são as seguintes: 
 

CATEGORIA FASE MODALIDADES FEMININO MASCULINO 

COLETIVA FINAL VÔLEI DE PRAIA 06  03 06  03 

 
 

2. Correção no texto do Regulamento Geral da Competição: 

 
CAPÍTULO VI – DA PARTICIPAÇÃO, DAS CONDIÇÕES, DA IDENTIFICAÇÃO DE ATLETAS E 
DIRIGENTES 
 
SEÇÃO I – DA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 
 
Art. 33. Os 31º Jogos da Juventude do Paraná - Divisão B é são disputados por seleções municipais, nos 
sexos feminino e masculino, com atletas nascidos entre 2001 e 2003, com as seguintes excepcionalidades:  
 

MODALIDADES FAIXAS ETÁRIAS 

BASQUETEBOL, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL, 

HANDEBOL DE AREIA, SKATE, VOLEIBOL E 

VOLEIBOL DE PRAIA. 

Para atletas nascidos em de 2001 a 2003, 
podendo utilizar até 02 atletas nascidos em entre 

2004 e 2005. 

XADREZ 
Para atletas nascidos em de 2001 a 2005, 

podendo utilizar até 02 atletas nascidos em entre 
2006 e 2007. 

 
 

3. Correção no texto do Regulamento Técnico da Modalidade de Basquetebol: 

 
5. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
5.1. Para os grupos que o número de equipes for igual: 

5.1.1. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a 
partir do item 5.3. 

5.2. Para os grupos que o número de equipes for diferente: 
5.2.1. Os grupos deverão ser igualados, eliminando-se, para efeito de desempate, todos os 

resultados das equipes classificadas em quarto lugar nos grupos com 04 equipes. Passa-
se a computar somente os resultados dos jogos entre as 03 melhores equipes de cada 
grupo. Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores 
classificadas nos grupos com maior número de equipes e seus resultados não 
serão computados.  
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5.2.2  A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os 
critérios estabelecidos a partir do item 5.3, mantendo-se somente os resultados dos 
jogos restantes. mantendo somente os resultados entre as 03 melhores equipes de cada 
grupo. 

5.3. Média de pontos average (número de pontos recebidos dividido pelo número de pontos feitos em 
todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 
coeficiente; 

5.4. Média de pontos pró (número de pontos feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

5.5. Média de pontos contra (número de pontos recebidos dividido pelo número de jogos efetuados 
nas fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

5.6. Sorteio. 
 
Observações:  
1. Quando na formula a equipe constar com zero pontos feitos (+), esta equipe ficara fora da disputa, 

independentemente do número de pontos recebidos (-); 
2. Quando na formula a equipe constar com zero pontos recebidos (-) e o número de ponto feitos (+) 

for superior a zero, esta equipe será a classificada; 
3. Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de classificar 

uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 
 
 

4. Correção no texto do Regulamento Técnico da Modalidade de Futebol: 

 
9. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
9.1. Para os grupos que o número de equipes for igual: 

9.1.1. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a 
partir do item 9.3. 

9.2. Para os grupos que o número de equipes for diferente: 
9.2.1. Os grupos deverão ser igualados, eliminando-se, para efeito de desempate, todos os 

resultados das equipes classificadas em quarto lugar nos grupos com 04 equipes. Passa-se 
a computar somente os resultados dos jogos entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 
Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 
grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. 

9.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 9.3, mantendo-se somente os resultados dos jogos 
restantes. mantendo somente os resultados entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 

9.3. Média de gols average (número de gols recebidos dividido pelo número de gols feitos em todos 
os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 
coeficiente; 

9.4. Média de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

9.5. Média de gols contra (número de gols recebidos dividido pelo número de jogos efetuados nas 
fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

9.6. Sorteio. 
 
Observações: 
1. Quando na formula a equipe constar com zero pontos gols feitos (+), esta equipe ficara fora da 

disputa, independentemente do número de pontos gols recebidos (-); 
2. Quando na formula a equipe constar com zero pontos gols recebidos (-) e o número de ponto 

gols feitos (+) for superior a zero, esta equipe será a classificada; 
3. Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de 
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classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 
 

5. Correção no texto do Regulamento Técnico da Modalidade de Futsal: 

 
7. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
7.1. Para os grupos que o número de equipes for igual: 

7.1.1. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a 
partir do item 7.3. 

7.2. Para os grupos que o número de equipes for diferente: 
7.2.1. Os grupos deverão ser igualados, eliminando-se, para efeito de desempate, todos os 

resultados das equipes classificadas em quarto lugar nos grupos com 04 equipes. Passa-se 
a computar somente os resultados dos jogos entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 
Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 
grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. 

7.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 7.3, mantendo-se somente os resultados dos jogos 
restantes. mantendo somente os resultados entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 

7.3. Média de gols average (número de gols recebidos dividido pelo número de gols feitos em todos 
os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 
coeficiente; 

7.4. Média de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

7.5. Média de gols contra (número de gols recebidos dividido pelo número de jogos efetuados nas 
fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

7.6. Sorteio. 
 

Observações: 
1. Quando na formula a equipe constar com zero pontos gols feitos (+), esta equipe ficara fora da 

disputa, independentemente do número de pontos gols recebidos (-); 
2. Quando na formula a equipe constar com zero pontos gols recebidos (-) e o número de ponto 

gols feitos (+) for superior a zero, esta equipe será a classificada; 
3. Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de 

classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 
 
 

6. Correção no texto do Regulamento Técnico da Modalidade de Handebol: 

 
8. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
8.1. Para os grupos que o número de equipes for igual: 

8.1.1. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a 
partir do item 8.3. 

8.2. Para os grupos que o número de equipes for diferente: 
8.2.1. Os grupos deverão ser igualados, eliminando-se, para efeito de desempate, todos os 

resultados das equipes classificadas em quarto lugar nos grupos com 04 equipes. Passa-se 
a computar somente os resultados dos jogos entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 
Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 
grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. 

8.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 8.3, mantendo-se somente os resultados dos jogos 
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restantes. mantendo somente os resultados entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 
8.3. Média de gols average (número de gols recebidos dividido pelo número de gols feitos em todos 

os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 
coeficiente; 

8.4. Média de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

8.5. Média de gols contra (número de gols recebidos dividido pelo número de jogos efetuados nas 
fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

8.6. Sorteio. 
 
Observações: 
1. Quando na formula a equipe constar com zero pontos gols feitos (+), esta equipe ficara fora da 

disputa, independentemente do número de pontos gols recebidos (-); 
2. Quando na formula a equipe constar com zero pontos gols recebidos (-) e o número de ponto 

gols feitos (+) for superior a zero, esta equipe será a classificada; 
3. Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de 

classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 
 
 

7. Correção no texto do Regulamento Técnico da Modalidade de Handebol de Areia: 

 
5. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
5.1. Para os grupos que o número de equipes for igual: 

5.1.1. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a 
partir do item 5.3. 

5.2. Para os grupos que o número de equipes for diferente: 
5.2.1. Os grupos deverão ser igualados, eliminando-se, para efeito de desempate, todos os 

resultados das equipes classificadas em quarto lugar nos grupos com 04 equipes. Passa-se 
a computar somente os resultados dos jogos entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 
Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 
grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. 

5.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 5.3, mantendo-se somente os resultados dos jogos 
restantes. mantendo somente os resultados entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 

5.3. Média de gols average (número de gols recebidos dividido pelo número de gols feitos em todos 
os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 
coeficiente; 

5.4. Média de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

5.5. Média de gols contra (número de gols recebidos dividido pelo número de jogos efetuados nas 
fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

5.6. Sorteio. 
 
Observações: 
1. Quando na formula a equipe constar com zero pontos gols feitos (+), esta equipe ficara fora da 

disputa, independentemente do número de pontos gols recebidos (-); 
2. Quando na formula a equipe constar com zero pontos gols recebidos (-) e o número de ponto 

gols feitos (+) for superior a zero, esta equipe será a classificada; 
3. Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de 

classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 
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8. Correção no texto do Regulamento Técnico da Modalidade de Voleibol: 

 
6. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
6.1. Para os grupos que o número de equipes for igual: 

6.1.1. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a 
partir do item 6.3. 

6.2. Para os grupos que o número de equipes for diferente: 
6.2.1. Os grupos deverão ser igualados, eliminando-se, para efeito de desempate, todos os 

resultados das equipes classificadas em quarto lugar nos grupos com 04 equipes. Passa-se 
a computar somente os resultados dos jogos entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 
Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 
grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. 

6.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 6.3, mantendo-se somente os resultados dos jogos 
restantes. mantendo somente os resultados entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 

6.3. Média de sets average (número de sets recebidos dividido pelo número de gols sets feitos em 
todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 
coeficiente; 

6.4. Média de sets pró (número de sets feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

6.5. Média de sets contra (número de sets recebidos dividido pelo número de jogos efetuados nas 
fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

6.6. Sorteio. 
6.4. Média de pontos average (número de pontos recebidos dividido pelo de pontos feitos em 

todos os jogos da fase dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o 
maior coeficiente.   

6.5. Sorteio. 
 

Observações: 
1. Quando na formula a equipe constar com zero pontos sets feitos (+), esta equipe ficara fora da 

disputa, independentemente do número de pontos sets recebidos (-); 
2. Quando na formula a equipe constar com zero pontos sets recebidos (-) e o número de ponto sets 

feitos (+) for superior a zero, esta equipe será a classificada; 
3. Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de classificar 

uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 
 
 

9. Correção no texto do Regulamento Técnico da Modalidade de Vôlei de Praia: 

 
9. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
9.1. Para os grupos que o número de equipes for igual: 

9.1.1. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 
será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a 
partir do item 9.3. 

9.2. Para os grupos que o número de equipes for diferente: 
9.2.1. Os grupos deverão ser igualados, eliminando-se, para efeito de desempate, todos os 

resultados das equipes classificadas em quarto lugar nos grupos com 04 equipes. Passa-se 
a computar somente os resultados dos jogos entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 
Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 
grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. 

9.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
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restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 9.3, mantendo-se somente os resultados dos jogos 
restantes. mantendo somente os resultados entre as 03 melhores equipes de cada grupo. 

9.3. Média de sets average (número de sets recebidos dividido pelo número de gols sets feitos em 
todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 
coeficiente; 

9.4. Média de sets pró (número de sets feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

9.5. Média de sets contra (número de sets recebidos dividido pelo número de jogos efetuados nas 
fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

9.6. Sorteio. 
9.4. Média de pontos average (número de pontos recebidos dividido pelo de pontos feitos em 

todos os jogos da fase dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o 
maior coeficiente.   

9.5. Sorteio. 
 

Observações: 
1. Quando na formula a equipe constar com zero pontos sets feitos (+), esta equipe ficara fora da 

disputa, independentemente do número de pontos sets recebidos (-); 
2. Quando na formula a equipe constar com zero pontos sets recebidos (-) e o número de ponto 

sets feitos (+) for superior a zero, esta equipe será a classificada; 
3. Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de 

classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 
 
 

10. Solicitação de sede: 

 
 

ANEXO III - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MÍNIMAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 

 
FASE FINAL 
 
1. BASQUETEBOL / FUTSAL / HANDEBOL E / VOLEIBOL:  São necessárias as seguintes quadras 

oficiais cobertas, iluminadas com todos seus implementos e com quadras reserva para cada 
modalidade: 
1.1. 01 a 02 para cada modalidade com as seguintes dimensões: BASQUETEBOL (15x28m), 

FUTSAL (20x40m), com as respectivas redes de segurança, HANDEBOL (20x40m) e 
VOLEIBOL (9x18m). 

 
2. FUTEBOL: 02 ou mais campos com dimensões regulamentares, preferencialmente com 

arquibancadas, devidamente cercados com alambrados e vestiários, bancos de reservas cobertos e 
demais instalações pertinentes à modalidade. 
 

3. HANDEBOL DE AREIA: 01 quadra de areia com as dimensões oficiais, preferencialmente com 
arquibancadas, devidamente cercados com alambrados e vestiários, bancos de reservas e 
demais instalações pertinentes à modalidade. 
 

4. SKATE: Um espaço adequado para a prática da modalidade, com piso liso e todos os 
equipamentos e implementos necessários. 
 

5. VOLEI DE PRAIA: No mínimo 02 quadras de areia, cada uma com a demarcação oficial (08x16m), 
com 06m de área de escape para os fundos, 5m de área de escape para os lados e com todos os 
implementos necessários. Caso as quadras estejam próximas, deverá haver um isolamento entre elas 
através de redes, placas ou similares. Deverá dispor de arquibancadas, preferencialmente nas laterais. 
. 
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6. XADREZ: Um salão (clube ou local previamente vistoriado), bem iluminado, arejado, com pouco ruído, 
espaço para a colocação de no mínimo 120 mesas e 240 cadeiras, com uma sala ou área exclusiva 
para arbitragem e uma sala ou área exclusiva para consulta ou análise dos participantes. 

 
 
 
 

Curitiba, 24 de setembro de 2018. 
 
 
 
 
Cristiano Barros Homem Del Rei                                 Emerson Luis Venturini de Oliveira 
      Coordenação de Esporte                                 CE/Supervisão Esporte Rendimento 

 

João Carlos Barbiero 
Secretário de Estado do Esporte e do Turismo 


